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บทคัดย่อ
บทความวิจ ัย นี้มีว ัตถุป ระสงค์เพื่อ 1. จัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
รายวิชาในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนและ 3. เปรียบเทียบเจตคติทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษา จำนวน 15 รูป/คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และ
การทดสอบสมมุติฐานด้วย Paired t–test
ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างที่เรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รายวิชา
ในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรมมี คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่ า ก่ อ นเรี ย น แตกต่ า งกั น อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ที ่ร ะดั บ .01 2. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที ่ เ รี ย นบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รายวิช าในสาขาวิช าปรัช ญา ศาสนาและวัฒ นธรรมมีเจตคติ
ทางการเรียน รายข้อ และโดยรวม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่
ระดับ.01 โดยสรุป การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนระบบ e-Learning ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน สามารถทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนการสอนระบบ e-Learning จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์นำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดประสงค์ของรายวิชาต่อไป
คำสำคัญ: การพัฒนา; การเรียนการสอน; ระบบ e-Learning
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Abstract
Objectives of this research article were: 1. To create e-Learning lessons in
Philosophy, Religion, and Culture Program, 2. To compare the learning
achievement of Pre-Test and Post-Test; and 3. To compare the learning attitudes
of the students. The research samples consisted of 15 students by ‘ Purposive
Sampling’ was used to select the sample. The research instruments were
academic achievement test. The statistics used for the data analysis were Mean,
Standard Deviation, and paired t-test.
The research results revealed that 1. The sample that studied in e-Learning
lesson in Philosophy, Religion, and Culture Program showed higher average score
of academic achievement of Post-Test at the difference level of 0.01 statistically,
2. The sample studying in e- Learning lesson in Philosophy, Religion, and Culture
Program showed higher scores in the area of learning attitude both in each item
and overall with the difference level of.01. In conclusion, the development of eLearning model of Philosophy, Religion, and Culture Program, Mahamakut
Buddhist University, MahavajiralongkornRajavidyalaya Campus resulted in higher
academic achievement as well as the positive attitudes towards e-Learning when
some learning activities had been arranged. Hence, e- Learning should be
supported in order for lecturers to implement in their teaching for their students’
achievements according to the course objectives.
Keywords: Development; Learning and Teaching; e-Learning and e-Teaching System

บทนำ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วการศึกษาทางไกล (Distant Learning) จะก้าวเข้ามามีบทบาท
สำคัญในการจัดการเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล สังคมจะมีพลังอำนาจในด้านความรู้
ข้อมูลข่าวสาร ทุกคนสามารถเรียนรู้และเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึง
ความรู้ได้ตลอดเวลา (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2561) อีเลิร์นนิงเป็นการเรียนในลักษณะของการ
ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ตหรือทางสัญญาณโทรทัศน์หรือสัญญาณดาวเทียม (Satellite) อีเลิร์น
นิงในปัจจุบันเป็นการเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศสำหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใช้นำเสนอ
ด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหววีดิทัศน์และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยี
ของเว็บ (Web Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการ
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คอร์ส (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่าง ๆ (พงศ์กรดอท
เน็ต, 2559) อีเลิร์นนิงไม่ใช่เพียงเป็นแค่การสอนในลักษณะเดิม ๆ โดยการนำเอกสารการสอน
มาแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล และนำไปวางไว้บนเว็บ หรือระบบบริหารจัดการการเรียนรู้เท่านั้น แต่
ครอบคลุมถึงกระบวนการในการเรียนการสอน หรือการอบรมที่ใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นทางการเรียนรู้ (Flexible Learning) สนับสนุนการเรียนรู้ใน
ลักษณะที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-Centered) และการเรียนในลักษณะตลอดชีวิต (LifeLong Learning) ซึ ่ ง อาศั ย การเปลี ่ ย นแปลงด้ า นกระบวนทั ศ น์ (Paradigm Shift) ของทั้ ง
กระบวนการในการเรียนการสอนด้วย (ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ, 2555; พระวีรสิษฐ กมฺมสุทฺโธ
และคณะ, 2562; พระยงยุทธ กตธุโร; 2564; พระมหาวริทริ์ชาการ วชิรสิทธิเมธี, 2563)
การเรียนการสอนแบบ e-Learning นั้นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไทยเป็น
เวลาช้านาน และ e-Learning ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
เพื่อพัฒนาประเทศให้เกิดการแข่งขันได้กับประเทศอื่น ๆ จึงต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ โดย
ได้ร ับ การศึกษาที่เป็นระบบ มีป ระสิทธิภ าพ ดังนั้นระบบการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในลักษณะของ e-Learning จึงเกิดขึ้น เพื่อใช้สนับสนุนการศึกษาและการ
ฝึกอบรมให้บุคลากรได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นแนวทางที่สำคัญในการ
พัฒนาประเทศ (สุชาดา สามสวัสดิ์, 2555; พระนิวัฒน์ สนฺตจิตฺโต, 2561) การก้าวเข้ามาสู่ยุค
ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยพลังปัญญาของตนเอง อี เลิร์นนิงมีลักษณะสำคัญที่เหมาะแก่การจัดการเรียน
แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือใช้ภาษาที่เป็นสากลที่ผู้เรียนสื่อสารกับผู้สอนแบบกันเองได้ เป็น
การเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะช่วยตนเองในสถานการณ์นั้น ๆ ได้อย่างดีมีความเชื่อมโยง
ทั้งเนื้อหา สิ่งที่สอน และเวลาเหมาะสมในการใช้สอนที่ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองได้
และสามารถข้ามบทเรียนที่ไม่ตรงต่อความต้องการได้ เชื่อมโยงกับสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ และ
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ จึงได้ทั้งความรู้และประสบการณ์มากมาย (Casey, 2016) อีเลิร์นนิงมี
ศักยภาพที่จะปรับแต่ง ความต้องการเฉพาะของผู้เรียนแต่ละคนตามความต้องการ พร้อมทั้ง
เอื้ออำนวยให้กับการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งบุคคล ทำให้ผู้เรียน
และผู้ส อนไม่ต้องการเรีย นและสอนในเวลาเดียวกัน ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันใน
ห้องเรีย น สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยอาศัยเครื่องมือ เช่น e-Mail,
Webboard, Chat, และ Newsgroup เป็นต้น (อัจฉรา อ่อนเจริญ, 2558)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏ ราชวิ ทยาลั ย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิ ทยาลั ย เป็ น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันการศึกษาใน
กำกับของรัฐระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มี
นโยบายนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นฐานในกิจกรรมการเรียน โดยมุ่งเน้นนำ
ระบบอีเลิร์นนิงมาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตร่วมกับการเรียนการสอน
แบบปกติ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตในปัจจุบันยังไม่สามารถนำ
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ระบบอีเลิร์นนิงมาใช้ในการเรียนการสอนได้ตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจากยังไม่มี
บทเรียนอีเลิร์นนิงที่เป็นรูปธรรมสมบูรณ์ ยังไม่มีการใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้หรือ LMS
(Learning Management System) เต็ ม รู ป แบบ วิ ท ยาเขตมหาวชิ ร าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
จะต้องพัฒนาสังคมการเรียนรู้ทางวิชาชีพของตนเอง ให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียน
สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ได้ตามความสนใจการจัดการเรียนรู้ต้องมีความยืดหยุ่น
ให้มากขึ้น การนำอีเลิร์นนิงมาพัฒนาใช้ในการเรียนรู้ต้องมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของ
การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช ่ ว ยสอน(Computer Assisted Instruction) การเรี ย นรู ้ ใ นรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Learning) การเรียนรู้โดยใช้การสื่อสารทางไกล (Distance Learning) และ
อื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ภายใต้ความเชื่อที่ว่าศักยภาพของผู้เรียนและเทคโนโลยีปัจจุบันเอื้อต่อ
การเรียนรู้ได้อย่างไร้ขอบเขต สิ่งที่วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยอยากเห็นคือ การใช้อี
เลิร์นนิงเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ให้มีการ “ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน” ให้เห็นเป็นรูปธรรม
อย่างจริงจังในสถาบัน
จากปัญหาและความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนระบบ e-Learning สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิ ราลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อมุ่งที่จะพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รายวิชาในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
2. เพื ่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นที ่ ม ี ต ่ อ การเรี ย นการสอน บทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รายวิชาในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและ
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยที่มีต่อการ
ใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน

วิธีดำเนินการวิจัย
1. รูปแบบของการวิจัย เป็นงานวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) โดย
อาศัยข้อมูลที่เป็นจำนวน (ตัวเลข) สัญลักษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติเข้ามาช่วย
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)
Journal of MCU Social Science Review
Vol. 10 No. 3 July – September 2021

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

296

2. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญา
ศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัยจำนวน 15รูป/คน
3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 3 ชนิด ได้แก่ 1) มคอ.
32) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบวัดเจตคติทางการเรียน
4. การดำเนินการทดลอง
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ซึ่งผู้ศึก ษาค้น คว้าเป็นผู้ดำเนินการทดลองเองและใช้เวลาสอน 12
ชั่วโมงโดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
4.1 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบวัดเจตคติ ไปทดสอบ ก่อน
เรียน (Pre-test) กับนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 15 รูป/คนและตรวจเก็บ คะแนนไว้
โดยผู้วิจัยจัดสอบเองและตรวจให้ คะแนนเอง
4.2 ให้กลุ่มทดลองเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นให้ผู้เรียนฝึก
ทักษะในตอนท้ายของกิจกรรมการเรียน การสอนและตรวจให้ คะแนนโดย คะแนนที่ได้จากการ
ทำแบบทดสอบย่อยในระหว่างที่ผู้เรียนกำลังเรียน
4.3 หลังจากสอนเนื้อหาทั้งหมดครบแล้วนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแบบวัดเจตคติ ชุดเดิมมาทำการทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มทดลองอีกครั้ง (Post-test) และ
ตรวจเก็บ คะแนน
4.4 เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น เจตคติ ที ่ เ รี ย นโดย บทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
5. การจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาค้น คว้าครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ว ิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ขั้นตอนในการดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. หาร้อยละ คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ คะแนนที่ได้จาก
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
2. เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น เจตคติ ที ่ เ รี ย นโดย บทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเรียนและหลังเรียน
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการทางสถิติดังนี้
1. สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานได้แก่ Paired t–test
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนระบบ e-Learning สาขาวิชาปรัชญา
ศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัยมีดังนี้
1. การจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รายวิชาในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ประกอบด้วย ขั้นตอนการวิเคราะห์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) เป็นขั้นตอนแรก
ของการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) โดยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ องค์ประกอบทั้งหมด แบ่งออกได้ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์หลักสูตร หลักสูตรหรือกลุ่มวิชาที่ต้องการสร้างบทเรียน ทั้งนี้
บางวิชาจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิม แต่บางวิชาสามารถสร้างเนื้อหาให้เข้าไปอยู่ใน
การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงได้
1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา เนื้อหาของสื่อการสอนต้องสอดคล้องกับหลักสูตร
และไม่น ากจนเกิน ไปจนทำให้ผ ู้เรีย นรู้ส ึ กน่าเบื่ อ และเนื้อหาของบทเรียนต้องเป็น การใช้
ความสามารถของสื่อการสอนได้อย่างคุ้มค่า
1.3 การวิเคราะห์ผ ู้เรีย น เพื่อใช้กำหนดเป้าหมายของสื่อการสอนช่ว ยให้
สามารถออกแบบสื่อการสอนให้เหมาะสม เช่น ช่วงอายุผู้ เรียน ความสามารถในการเรียนรู้
ระดับการศึกษา เป็นต้น ซึ่งบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รายวิชาในสาขาวิชาปรัชญา
ศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย
2. ผลการเปรีย บเทีย บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รายวิชาในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รายวิชาใน
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรมมี คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.01
3. ผลการเปรียบเทียบเจตคติทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและ
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยที่มีต่อการ
ใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
เรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รายวิชาในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรมมี
เจตคติทางการเรีย น รายข้อ และโดยรวม หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ.01
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนระบบ e-Learning สาขาวิชา
ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิ ราลงกรณ
ราชวิทยาลัยพบประเด็นที่ควรนำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. การจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รายวิชาในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ประกอบด้วย ขั้นตอนการวิเคราะห์บทเรียนอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Courseware) เป็นขั้นตอนแรก
ของการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) โดยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ องค์ประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา
บทเรียน ผู้เรียน วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่
ใช้ในการเรียนการสอน และยังได้กล่าวถึงขั้นตอนการวิเคราะห์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออก
ได้ดังนี้ 1) การวิเคราะห์หลักสูตร หลักสูตรหรือกลุ่มวิชาที่ต้องการสร้างบทเรียน ทั้งนี้บางวิชา
จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิม แต่บางวิชาสามารถสร้างเนื้อหาให้เข้าไปอยู่ในการเรียน
การสอนแบบอีเลิร์นนิงได้ 2) การวิเคราะห์เนื้อหา เนื้อหาของสื่อการสอนต้องสอดคล้องกับ
หลักสูตรและไม่มากจนเกินไปจนทำให้ผู้เรียนรู้สึกน่าเบื่อ และเนื้อหาของบทเรียนต้องเป็นการใช้
ความสามารถของสื่อการสอนได้อย่างคุ้มค่า 3) การวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อใช้กำหนดเป้าหมาย
ของสื ่ อ การสอนช่ ว ยให้ ส ามารถออกแบบสื ่ อ การสอนให้ เ หมาะสม เช่ น ช่ ว งอายุ ผ ู ้ เ รี ย น
ความสามารถในการเรียนรู้ ระดับการศึกษา เป็นต้น ซึ่งบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
รายวิชาในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ปรากฏผลดังนี้

ภาพที่ 1 โปรแกรมอีเลิร์นนิง ในเว็บไชต์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ที่มา: Mahamakut buddhist university maha vajiralongkorn university (2021)
การจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รายวิชาในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยได้
โปรแกรมอีเลิร์นนิงที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับงารนวิจัยของ กิตติพงษ์ พุ่มพวงและคณะ (2563) ได้
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ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศฯ มีองค์ประกอบหลัก คือ 1) การเตรียมตัว
ผู้เรียน 2) กิจกรรมการเรียน 3) ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน 4) การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน มี
ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน คือ 1) ปฐมนิเทศ/แนะนำวิธีเรียนผ่านระบบอี
เลิร์นนิง 2) เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 3) ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 4) กิจกรรมการเรียนการ
สอน ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนการสอนย่อย 5 ขั้น คือ 4.1) การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ 4.2) การ
สร้างสัมพันธ์ทางสังคม 4.3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 4.4) การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 4.5)
การพัฒนาความรู้ 5) ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ และ 6) การวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้อันเนื่องมาจากอีเลิ ร์นนิง เป็นการเรียนรู้ในยุคสมัยที่เทคโนโลยี
คอมพิว เตอร์ และเทคโนโลยี การสื ่ อสารมี บ ทบาทในวงการศึก ษา โดยมีพัฒ นาการไปตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมการเรียนในหลายรูปแบบ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2551) ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้คือ 1)
Anywhere, Anytime หมายถึงอีเลิร์นนิงต้องช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้จริง ในที่นี้รวมถึงการที่ผู้เรียนสามารถเรียกดูเนื้อหาตามความสะดวกของผู้เรียนได้
ด้วย 2) Multimedia หมายถึงอีเลิร์นนิงควรต้องมีการนำเสนอเนื้อหาโดยใช้ประโยชน์จากสื่อ
ประสมเพื่อช่วยในการประมวลผลสารสนเทศของผู้เรียน เพื่อให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ได้ดี
และมีประสิทธิภาพทางการเรียนสูงขึ้น3) Non-Linear หมายถึงอีเลิร์นนิงควรต้องมีการนำเสนอ
เนื้อหาในลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรง กล่าวคือผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาตามความต้องการ
โดยอีเลิร์นนิงจะต้องจัดการเชื่อมโยงที่ยืดหยุ่นแก่ผู้เรียน 4) Interaction หมายถึงอีเลิร์นนิงควร
ต้องมีการนำเสนอเนื้อหาในการโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาหรือกับผู้อื่นได้กล่าวคือต้องมีการ
ออกแบบกิจ กรรมที่ผ ู้เรีย นสามารถโต้ตอบกับเนื้ อหา รวมทั้งการจัดเตรียมแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบให้ผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจด้วยตนเองได้ต้องมีการจัดหาเครื่องมือในการให้
ช่องทางแก่ผู้เรียนในการติดต่อสื่อสาร เพื่อการปรึกษา อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นกับ
ผู้สอน วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ หรือเพื่อนๆ
2. กลุ่มตัว อย่า งที่เรียนบทเรีย นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รายวิช าในสาขาวิชา
ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรมมี คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยจากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 รูป/คน
พบว่า ได้ คะแนนค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ 6.13 และ19.13 คะแนน
ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (eLearning) นักศึกษาได้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสุธีธิดา บรรณารักษ์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนการคิดสังเคราะห์และเจตคติต่อวิชาภาษาไทยเรื่องอลังการภาพพจน์บทพากย์
เอราวัณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบ CIPPA กับการจัดการเรียนรู้แบบ
KWL PLUS ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA และนักเรียนที่
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ KWL PLUS มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกุล อินพานิช (2550) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติเรื่องความน่าจะเป็น ผลการวิจัย พบว่า
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศน์มน หนูนิมิต (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักประกอบแผนผัง
ความคิดและสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอนผลการศึกษา พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้ปัญหาเป็น
หลักประกอบแผนผังความคิดและที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้7ขั้นตอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ด้วยระเบียบ
วิธีดำเนินการเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมนึก ภัททิยธนี (2546) กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นว่า คื อ ความสามารถในการที ่ พ ยายามเข้ า ถึง ความรู ้ซ ึ ่ง เกิ ดจากการทำงานที่
ประสานกันและต้องอาศัยความพยายามอย่างมากทั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาและ
องค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญาแสดงออกในรูปของความสำเร็จซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้ด้วย
เครื่องมือทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไปและแนวคิดของล้วน
สายยศ และอังคณา สายยศ (2539) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า
เป็นแบบทดสอบที่วัดความรู้ของนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนไปแล้วซึ่งมักจะเป็นข้อคำถามให้
นักเรียนตอบด้วยกระดาษและดินสอกับให้นักเรียนปฏิบัติจริงซึ่งแบ่งแบบทดสอบประเภทนี้เป็น
2 พวกคือ 1) แบบทดสอบของครูหมายถึงชุดของข้อคำถามที่ครูเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นข้อคำถามที่
ถามเกี่ยวกับความรู้ที่นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนเป็นการทดสอบว่านักเรียนมีความรู้มากน้อย
แค่ไหนบกพร่องในส่วนใดจะได้ซ่อมเสริมหรือเป็นการวัดเพื่อดูความพร้อมที่จะเรียนในเนื้อหา
ใหม่ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับความต้องการของครู 2) แบบทดสอบมาตรฐานหมายถึงแบบทดสอบที่สร้างขึ้น
จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาหรือจากครูที่สอนวิชานั้นแต่ผ่านการทดลองหาคุณภาพหลาย
ครั้งจนมีคุณภาพดีจึงสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนั้นสามารถใช้เป็นหลักและเปรียบเทียบ
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ผลเพื่อประเมิน ค่าของการเรีย นการสอนในเรื่องใดๆ ก็ได้แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มื อ
ดำเนิ น การสอบบอกถึ ง วิ ธ ี ก ารสอบและยั ง มี ม าตรฐานในด้ า นการแปล คะแนนด้ ว ยทั้ ง
แบบทดสอบของครูและแบบทดสอบมาตรฐานจะมีวิธีการในการสร้างข้อคำถามที่เหมือนกันเป็น
คำถามที่วัดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ได้สอนไปแล้วจะเป็นพฤติกรรมที่สามารถตั้งคำถามได้ซึ่งควร
ให้ครอบคลุมพฤติกรรมในด้านต่างๆ ทั้ง 6 ด้านดังนี้ 1) วัดด้านความรู้ความจำ 2) วัดด้านความ
เข้าใจ 3) วัดด้านการนำไปใช้ 4) วัดด้านการวิเคราะห์ 5) วัดด้านการสังเคราะห์ 6) วัดด้านการ
ประเมินค่า
3. การเปรียบเทียบเจตคติทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่เรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (eLearning) รายวิชาในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรมมีเจตคติทางการเรียน รายข้อ
และโดยรวม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.01 กับกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 15รูป/คน พบว่า ได้ คะแนนค่าเฉลี่ยเจตคติก่อนเรีย น เท่ากับ 2.30 คะแนน และหลัง
เรียน เท่ากับ 4.39 คะแนน ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษาได้ คะแนนเจตคติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิริกุล อิน
พานิช (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ แ ละกิ จ กรรมการเรีย นรู้ ต ามปกติ เ รื ่อ งความน่ า จะเป็น
ผลการวิจัย พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
สูงกว่านักเรีย นที่เรีย นโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากการจัดการเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
รายวิชาในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรมนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้
ทักษะและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ด้วยระเบียบวิธีดำเนิน การเป็นระบบ จุดประสงค์หลักตาม
หลักสูตร ต้องการกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจใฝ่เรียนรู้ รู้จักการสังเกต รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองเพื่อตอบคำถามที่ตนอยากรู้ รู้จักสรุป การนำเสนอความสำคัญในรายวิชา สอดคล้องกับ
แนวคิดของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) ได้อธิบายว่าทฤษฎีที่ก่อให้เกิดเจตคติมี 2 กลุ่มคือ
(1) ทฤษฎีการเรียนรู้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งมีแนวคิดว่าเจตคติของเราเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้และมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขณะที่เกิดการเรียนรู้ซึ่งอาจเกิดจาก 1.1 การเสริมแรงเป็นเจตคติที่
เกิดขึ้นจากการเสริมแรงทั้งทางบวกและทางลบ 1.2 การวางเงื่อนไขเกิดขึ้นเพื่อเจตคติสิ่งหนึ่ ง
แล้วไปสัมพันธ์กับอีกสิ่งหนึ่งทำให้มีเจตคติต่อสิ่งนั้นเหมือนกัน 1.3 การเลียนแบบทางเจตคติ
เกิดขึ้น จากการที่บ ุคคลรับ รู้เจตคติ ที่คนอื่นมี อยู่แล้ว จึงรับ มาเป็น ของตนเองโดยไม่ต ้ อ งมี
ประสบการณ์ตรง 1.4 การเชื่อมโยงการเกิดเจคติเป็นผลจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของเจตคติมีการ
เชื่อมโยงลักษณะบางอย่างเข้าด้วยกับตามความคิดของตนซึ่งเป็นการเชื่อมโยงไปในทิศทาง
เดียวกัน (2) ทฤษฎีการเรียนรู้ความเข้าใจ 2.1 ทฤษฎีความขัดแย้งด้านความรู้ความเข้ าใจ
(Cognitive Dissonance Theory) Feastinger อธิบายว่าองค์ประกอบของเจตคติคือความรู้
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ความเข้าใจซึ่งได้แก่ความคิดเห็นข้อเท็จจริงที่ได้รับบางครั้งพบว่าความรู้ความเข้าใจมีลักษณะที่
ขัดแย้งกันจึงต้องปรับความคิดความเชื่อให้มีความขัดแย้งกัน 2.2 ทฤษฎีความสอดคล้องระหว่าง
ความรู้สึกหรืออารมณ์กับความรู้ความเข้าใจ (Affective Cognitive Consistency) เป็นทฤษฎีที่
Rosenberg อธิบายว่าเจตคติจะไม่เปลี่ยนถ้ายังมีความสอดคล้องกันระหว่างความรู้สึกอารมณ์
ความรู้ความเข้าใจแต่ถ้าเกิดขัดแย้งกันก็มีการปรับเปลี่ยนไปในทางเดียวกัน 2.3 ทฤษฎีความ
สมดุล (Balance Theory) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ว่าแต่ละคนในสังคมที่มีต่อบุคคลหรือสิ่ง
ต่างๆ ไปสอดคล้องกับเจตคติของอีกคนเพื่อให้เกิดความสมดุลเมื่อเกิดสภาวะที่ไม่สมดุลบุคคล
นั้น ก็พยายามเปลี่ย นเจตคติ ให้เ ข้าสู ่ส ภาวะสมดุล 2.4 ทฤษฎีความลงรอยกัน (Congruity
Theory) Osgood และ Tannenbaum มีแนวคิดว่าการเปลี่ยนเจตคติของบุคคลจะเป็นไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับลักษณะที่เราประเมินผู้คนที่เกี่ยวข้องและเจตคติเดิมของบุคคลเมื่อเกิด
ความไม่ลงรอยของเจตคติบุคคลนั้นก็จะปรับเจตคติให้ลงรอยกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น

องค์ความรู้จากการวิจัย
จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนระบบ e-Learning สาขาวิชา
ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ดังนี้
1. การจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รายวิชาในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ประกอบด้วย ขั้นตอนการวิเคราะห์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) เป็นขั้นตอนแรก
ของการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) โดยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ องค์ประกอบทั้งหมด แบ่งออกได้ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์หลักสูตร หลักสูตรหรือกลุ่มวิชาที่ต้องการสร้างบทเรียน ทั้งนี้บาง
วิชาจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิม แต่บางวิชาสามารถสร้างเนื้อหาให้เข้าไปอยู่ในการ
เรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงได้
1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา เนื้อหาของสื่อการสอนต้องสอดคล้องกับหลักสูตรและไม่
มากจนเกินไปจนทำให้ผู้เรียนรู้สึกน่าเบื่อ และเนื้อหาของบทเรียนต้องเป็นการใช้ความสามารถ
ของสื่อการสอนได้อย่างคุ้มค่า
1.3 การวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อใช้กำหนดเป้าหมายของสื่อการสอนช่วยให้สามารถ
ออกแบบสื่อการสอนให้เหมาะสม เช่น ช่ว งอายุผ ู้เรียน ความสามารถในการเรียนรู้ ระดับ
การศึกษา เป็นต้น ซึ่งบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รายวิชาในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
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2. กลุ่มตัว อย่างที่เรียนบทเรีย นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รายวิช าในสาขาวิชา
ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรมมี คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ซึ่งหมายถึงนักศึกษามีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
3. การเปรียบเทียบเจตคติทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่เรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (eLearning) รายวิชาในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรมมีเจตคติทางการเรียน รายข้อ
และโดยรวม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งหมายถึงนักศึกษา ที่ได้เรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) รายวิชาในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนเพิ่ม
มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิ ราลงกรณราชวิทยาลัย ควร
กำหนดนโยบายในการตรวจสอบความต้องการ ในการจัดการเรียนการสอน ในทุกคณะ เพื่อ
สร้างความพร้อมในการพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (eLearning)
2. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิ ราลงกรณราชวิทยาลัย ควรมี
แนวทางในการส่งเสริมจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ควรมีเวลาให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนอย่างเพียงพอ การศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การสรุป และการรายงาน เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถของตน
2. อาจารย์ต้องเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้พร้อมก่อนสอนทุกครั้ง ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
3. อาจารย์ต้องศึกษานักศึกษาเป็นรายบุคคลก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการมอบหมายงาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปศึกษาวิจัยร่วมกับตัวแปรอื่นๆ
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับวิธี
สอนอื่น ๆ เช่น การเปรียบเทียบการสอนแบบบทบาทสมมติและการสอนให้คิดมีวิจารณญาณว่า
จะส่งผลต่อเจตคติทางการเรียนโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่
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3. ควรพิจารณากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) นำมา
ศึกษาเปรีย บเทีย บการพัฒ นารูป แบบการเรีย นการสอนระบบ e-Learningว่ามีผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนและมีเจตคติทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่อย่างไร
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